ascent
เอเชีี ยแปซิิ ฟิิ ก 2022
ภูู เก็็ ต ประเทศ ไทย

เอเชีี ยแปซิิ ฟิิก

การพั ฒ
ั นาความ
ก้ า้ วหน้้า อย่่ างรื่่� นรมย์ ์

สร ้างคะแนน PGV3 และสร ้างธุรกิ จของ
คุ ณในขณะที่ คุ ณพักผ่ อนในสวรรค ์

PGV3 และคะแนนการลงทะเบีี ยนส่่ วนตััวของคุุ ณเป็็ นกุุ ญแจ
สำำ�คัญ
ั ในการรัับคำำ�เชิิ ญพิิ เศษสู่่� ASEA Ascent 2022 ตาม
แนวชายฝั่่�งอัันงดงามของภููเก็็ ตในประเทศไทยและยิ่่�งคุุ ณ
ทำำ�ยอดได้้มากเท่่ าไร การพัักอยู่่� ในเมืื องไทยของคุุ ณก็็ จะยิ่่�ง
�
เป็็ นประสบการณ์์ที่่�ล้ำำ ��ค่่ามากขึ้้น!

วัน
ั ที่่�ของงาน ASEA Ascent 2022

22 – 26 กรกฎาคม 2022

ช่่ วงเวลาคุุ ณสมบัติ
ั ิ

11 ก.ย. 2021 – 11 มีี .ค. 2022

Angsana Laguna Phuket

ตั้้�งอยู่่�บนชายฝั่� ่ งทางตะวัันตก
เฉีี ยงเหนืื อของเกาะ รีี สอร์์ท
Angsana Laguna Phuket เป็็ น
ส่่ วนหนึ่่�งของเครืื อรีี สอร์์ทแห่่ ง
แรกของเอเชีี ย เพลิิ ดเพลิิ นไปกัับ
สระว่่ ายน้ำำ�� ขนาด 300 เมตรแบบ
รููปทรงอิิ สระของรีี สอร์์ท ความ
เขีี ยวขจีี ของสวนพืื ชพรรณเขต
ร้้อน และน้ำำ�� ทะเลที่่� ระยิิ บระยัับ
ท่่ ามกลางหาดทรายขาวอบอุ่่�น

ไทย ประเทศไทย
อัพเดท 09/2021

คุุ ณสมบัติ
ั ิ การได้ ้รับสิ
ั ิ ทธิ์์�

ผู้้�ร่่วมธุุรกิิ จ ASEA ทุุ กรายที่่� มีีความ
เคลื่่� อนไหวและยัังขาดคุุ ณสมบััติิใน
การเข้้าร่่ วม ASEA® Diamond Summit
ก่่ อนวัันเริ่่� มต้้นของช่่ วงเวลาการตรวจ
สอบคุุ ณสมบััติิ จะมีี สิิทธิ์์ ไ� ด้้รับ
ั คะแนน
เพื่่� อรัับแพคเกจรางวััล Ascent 2022

้ หมดที่ มี เครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายการค้าจดทะเบี ยนเป็ นเครื่ องหมายการค้าของ
คำ �ทัง
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การรับ
ั รางวัล
ั ของคุุ ณ

� อยู่่�กับ
แพคเกจรางวััล Ascent แต่่ ละแพคเกจจะขึ้้น
ั ยอดขายสองประเภท จัับตาดููยอดขายทั้้�งสองกลุ่่�มไว้้ และอย่่ าลืื ม
หมายตารางวััลของคุุ ณด้้วย!
ยอดการลงทะเบีี ยนส่่ วนบุุ คคล

� ลงทะเบีี ยนของผู้้�ร่่วมธุุรกิิ จใหม่่ และลููกค้้าประจำำ� จะได้้รับ
ยอดสั่่�งซื้้อ
ั การรวมยอดในระหว่่ างช่่ วงเวลาคุุ ณสมบััติิ เพื่่� อให้้
� ลงทะเบีี ยนขั้้�นต่ำำ�� 100 คะแนนเท่่ านั้้�น (50 คะแนนสำำ�หรัับ
เป็็ นไปตามข้้อกำำ�หนดรางวััล ยอดขายจะถููกนัับจากคำำ�สั่่�งซื้้อ
� แบบออโต้้ชิิพ
ลููกค้้าประจำำ�) และต้้องมีี การตั้้�งซื้้อ
PGV3: ยอดของกลุ่่�มส่่ วนตัวั สามระดับ
ั

เอเชี ยแปซิ ฟิก

สามระดัับแรกของแผนผัังการสปอนเซอร์์ของคุุ ณคืื อกุุ ญแจสู่่� การรัับรางวััล Ascent ในการเริ่่� มสร้้างคุุ ณสมบััติิ คุุ ณต้้อง
� ฐานของคุุ ณ (PGV3 รวมทั้้�งหมดของคุุ ณในช่่ วง 26 สััปดาห์์ก่่อน
เพิ่่� ม PGV3 ของคุุ ณให้้ ได้้ 20,000 คะแนนจาก PGV3 พื้้ น
เริ่่� มช่่ วงเวลาคุุ ณสมบััติิ)

ระดับ
ั
รางวัล
ั

แพคเกจ
รางวัล
ั

การสมััคร
ส่่ วนบุุ คคล

การเติิ บโตของ
PGV3

รางวัล
ั ที่่� 1

• ห้้องพัักแบบรีี สอร์์ทสำำ�หรัับ 2 ท่่ าน
• ค่่ าใช้้จ่่ายในการเดิิ นทางท่่ องเที่่� ยวมููลค่่ า $1,000
�
• อาหารทุุ กมื้้ อ
• บริิ การรัับ-ส่่ งจากสนามบิิ น
• ของขวััญสุุ ดพิิ เศษจาก ASEA
• การฝึึ กอบรมและกิิ จกรรมสำำ�หรัับกลุ่่�ม

4,000+

50,000+

รางวัล
ั ที่่� 2

• ห้้องพัักแบบรีี สอร์์ทสำำ�หรัับ 2 ท่่ าน
• ค่่ าใช้้จ่่ายในการเดิิ นทางท่่ องเที่่� ยวมููลค่่ า $750
�
• อาหารทุุ กมื้้ อ
• บริิ การรัับ-ส่่ งจากสนามบิิ น
• ของขวััญสุุ ดพิิ เศษจาก ASEA
• การฝึึ กอบรมและกิิ จกรรมสำำ�หรัับกลุ่่�ม

3,000+

40,000+

รางวัล
ั ที่่� 3

• ห้้องพัักแบบรีี สอร์์ทสำำ�หรัับ 2 ท่่ าน
• ค่่ าใช้้จ่่ายในการเดิิ นทางท่่ องเที่่� ยวมููลค่่ า $500
�
• อาหารทุุ กมื้้ อ
• บริิ การรัับ-ส่่ งจากสนามบิิ น
• ของขวััญสุุ ดพิิ เศษจาก ASEA
• การฝึึ กอบรมและกิิ จกรรมสำำ�หรัับกลุ่่�ม

2,000+

30,000+

รางวัล
ั ที่่� 4

• ห้้องพัักแบบรีี สอร์์ทสำำ�หรัับ 2 ท่่ าน
�
• อาหารทุุ กมื้้ อ
• บริิ การรัับ-ส่่ งจากสนามบิิ น
• ของขวััญสุุ ดพิิ เศษจาก ASEA
• การฝึึ กอบรมและกิิ จกรรมสำำ�หรัับกลุ่่�ม

1,000+

20,000+

จำ�นวนเงิ นทัง้ หมดที่ แสดงเป็ น USD

คุุ ณสมบัติ
ั ิ สำำ�หรับผู้้�ร่
ั
่ วมธุุ รกิิ จใหม่่

ผู้้�ร่่วมธุุรกิิ จ ASEA ใหม่่ ที่่� ลงทะเบีี ยนเมื่่� อช่่ วงเวลา
คุุ ณสมบััติิเริ่่� มต้้นไปแล้้ว ยัังสามารถเข้้าร่่ วมได้้ PGV3
� ฐานของพวกเขาจะเป็็ นศููนย์์ ผู้้�ร่่วมธุุรกิิ จที่่� ลงทะเบีี ยน
พื้้ น
� ฐานจะมีี พื้้ น
� ฐาน PGV3 สููงสุุ ดตาม
ในช่่ วงระยะเวลาพื้้ น
ตารางด้้านขวา

ไทย ประเทศไทย
อัพเดท 09/2021

�
สั ัปดาห์์ที่่� เหลืืออยู่่�ในช่่ วงเวลาพื้้ นฐาน

1–4

PGV3 Max

3,000

5–8

6,000

14–17

12,000

22–26

18,000

9–13

18–21

9,000

15,000

้ หมดที่ มี เครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายการค้าจดทะเบี ยนเป็ นเครื่ องหมายการค้าของ
คำ �ทัง
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ข้ ้อกำำ�หนดและเงื่่� อนไข

การเดิิ นทางและรีี สอร์ ์ทที่่� พั ัก
ต้้องใช้้หนัังสืื อเดิิ นทางที่่� มีีอายุุ ไม่่ น้อ
้ ยกว่่ าหกเดืื อนหลัังจากวัันที่่� เดิิ นทาง
กลัับตามที่่� วางแผนไว้้

คุุ ณสมบั ัติิ การได้ ้รั ับสิิ ทธิ์์ �

เอเชี ยแปซิ ฟิก

ASEA Ascent 2022 ใน ภูู เก็็ ต ประเทศไทยคืื อทริิ ป Ascent ที่่� เป็็ นทางการ
สำำ�หรัับผู้้�ร่่วมธุุรกิิ จ ASEA ที่่� ลงทะเบีี ยนในภููมิิ ภาคตลาดเหล่่ านี้้ :�
- ออสเตรเลีี ย
- ฮ่่ องกง
- มาเลเซีี ย
- นิิ วซีี แลนด์์
- ฟิิลิิ ปปิินส์์
- สิิ งคโปร์์
- ไต้้หวััน
- ไทย

หากจำำ�เป็็ น ผู้้�ร่่วมธุุรกิิ จต้้องดำำ�เนิิ นการขอวีี ซ่่าหรืื อเอกสารการเดิิ นทาง
ของตนเอง
ASEA ไม่่ สามารถแก้้ ไขหรืื ออััปเกรดที่่� พัก
ั ในรีี สอร์์ทให้้ผู้้�ร่่วมธุุรกิิ จตาม
ระดัับรางวััลได้้ สำำ�หรัับผู้้�ร่่วมธุุรกิิ จที่่� เข้้าร่่ วม ASEA Ascent 2022
ASEA จะไม่่ ทำ�ป
ำ ระกัันการเดิิ นทางให้้ ผู้้�ร่่วมงานจะต้้องเตรีี ยมการของ
ตนเองตามข้้อกำำ�หนดการเดิิ นทางของประเทศไทย
เราขอแนะนำำ�ให้้ ไปที่่� เว็็ บไซต์์สถานทููตไทยเพื่่� อค้้นหาข้้อกำำ�หนดการ
เดิิ นทางล่่ าสุุ ดรวมถึึงการประกััน COVID และข้้อกำำ�หนดเกี่่� ยวกัับวีีซ่่า:
https://www.thaiembassy.com/

จุุ ดหมายปลายทางสำำ�หรัับสมาชิิ กที่่� มีีคุุณสมบััติิเหมาะสมจะได้้รับ
ั การ
กำำ�หนดโดยอััตโนมััติิตามภููมิิ ภาค เมื่่� อมีี การลงทะเบีี ยนบััญชีี ของคุุ ณ ผู้้�
ร่่ วมธุุรกิิ จ ASEA ที่่� มีีคุุณสมบััติิเหมาะสม อาจเลืื อกเข้้าร่่ วมจุุ ดหมายปลาย
ทางของ Ascent 2022 ได้้นอกเหนืื อจากที่่� กำ�ำ หนดไว้้สำำ�หรัับภููมิิ ภาคใน
ท้้องถิ่่� นของตนเอง โดยจะต้้องรัับผิิดชอบค่่ าใช้้จ่่ายเองและเป็็ นไปตาม
จำำ�นวนที่่� ว่่าง

ข้ ้อตกลง
ASEA LLC ขอสงวนสิิ ทธิ์์ �ในการใช้้ชื่่� อ รููปภาพ และลัักษณะความคล้้าย
ของผู้้�ชนะรางวััลในสื่่� อสิ่่� งพิิ มพ์์หรืื อสื่่� อออนไลน์์ใด ๆ เพื่่� อทำำ�การตลาด
ผลิิ ตภัณ
ั ฑ์์และโปรโมชั่่�นของ ASEA
ASEA LLC อาจตััดสิิ ทธิ์์ �ผู้้�เข้้าร่่ วมใด ๆ ก็็ ตามในการได้้รับ
ั รางวััลจููงใจ โดย
จะเป็็ นไปตามดุุ ลยพิิ นิิจของบริิ ษัท
ั แต่่ เพีี ยงผู้้�เดีี ยว

ผู้้�ร่่วมธุุรกิิ จที่่� มีีตำำ�แหน่่ งตลอดชีี วิิตเป็็ นไดมอนด์์ ที่่� ยังั ไม่่ เคยมีี คุุณสมบััติิ
ในการเข้้าร่่ วม Diamond Summit จะมีี สิิทธิ์์ ไ� ด้้เข้้าร่่ วมใน Ascent 2022

ASEA LLC ขอสงวนสิิ ทธิ์์ �ในการปรัับเปลี่่� ยนข้้อกำำ�หนดและเงื่่� อนไขของ
โปรแกรมรางวััลจููงใจนี้้ �

ดููเอกสาร “ข้้อกำำ�หนดและเงื่่� อนไขของทริิ ปรางวััลตอบแทนเพื่่� อจููงใจ” ที่่�
อยู่่� ในคลัังข้้อมููล ASEA Virtual Office ของคุุ ณที่่� office.aseaglobal.com
สำำ�หรัับรายละเอีี ยดเพิ่่� มเติิ มเกี่่� ยวกัับคุุณสมบััติิการได้้รับ
ั รางวััลตอบแทน
เพื่่� อจููงใจ

การยกเลิิ ก
ผู้้�ร่่วมธุุรกิิ จที่่� ได้้รับสิ
ั ิ ทธิ์์ �และลงทะเบีี ยนเข้้าร่่ วม ASEA Ascent 2022 แล้้ว
แต่่ ตัด
ั สิิ นใจยกเลิิ กหรืื อไม่่ ได้้มาปรากฏตััว จะต้้องเสีี ยค่่ าธรรมเนีี ยมการ
ยกเลิิ กตามที่่� แสดงไว้้ในตารางค่่ าธรรมเนีี ยมด้้านล่่ าง

คุุ ณสมบั ัติิ
� เพื่่� อลงทะเบีี ยนครั้้�งเดีี ยวที่่� อาจจะถูู กนัับให้้มีี
คะแนนสููงสุุ ดจากคำำ�สั่่�งซื้้ อ
สิิ ทธิ์์ ไ� ด้้รับ
ั รางวััลคืื อ 1,000 คะแนน

- ณ วัันที่่� หรืื อก่่ อนวัันที่่� 22 กุุ มภาพัันธ์ ์ 2022:
50% ของค่่ าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับทริิ ปต่่อคน

� ลงทะเบีี ยนจะต้้องสููงกว่่ า 100
การนัับเป็็ นสิิ ทธิ์์ ไ� ด้้รับ
ั รางวััลคะแนนสั่่�งซื้้ อ
� แบบออโต้้ชิิพ
PV (50PV สำำ�หรัับลูู กค้้าประจำำ�) และต้้องมีี การตั้้�งซื้้ อ

- 23 กุุ มภาพัันธ์ ์ - 21 เมษายน 2022:
80% ของค่่ าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับทริิ ปต่่อคน

การแลกรั ับรางวั ัล

- 22 เมษายน เป็็ นต้้นไป:
100% ของค่่ าใช้้จ่่ายสำำ�หรัับทริิ ปต่่อคน

ผู้้�ร่่วมธุุรกิิ จ ASEA ที่่� ได้้รับสิ
ั ิ ทธิ์์ � ต้้องเข้้าร่่ วม ASEA Ascent 2022 เพื่่� อ
ขอรัับส่่ วนหนึ่่�งส่่ วนใดของแพคเกจรางวััลของตน

ต้้องชำำ�ระค่่ าธรรมเนีี ยมการยกเลิิ กภายใน 60 วัันหลัังจากยกเลิิ ก ค่่ า
ธรรมเนีี ยมคงค้้างอาจจะทำำ�ให้้ถููกพัักการชำำ�ระค่่ าคอมมิิ ชชัน
ั ไว้้

รางวััลไม่่ สามารถโอนให้้ผู้้�อื่่� นได้้ และไม่่ สามารถแลกเป็็ นเงิิ นสดได้้
ผู้้�มีี สิิทธิ์์ �เข้้าร่่ วม Diamond Summit ในอดีี ตและในปัั จจุุ บัน
ั ทุุ กราย จะได้้รับ
ั
เชิิ ญให้้เข้้าร่่ วม ASEA Ascent โดยชำำ�ระค่่ าใช้้จ่่ายเอง คำำ�เชิิ ญนี้้ � (หรืื อการ
� ด้้วยสิิ ทธิ์์ � Diamond) จะขึ้้น
� อยู่่�กับจำ
� สิิ ทธิ์์ �จะต้้อง
ซื้้อ
ั �ำ นวนที่่� ว่่าง สมาชิิ กที่่� ซื้้อ
ชำำ�ระค่่ าใช้้จ่่ายในการเดิิ นทางและค่่ าที่่� พัก
ั เอง
� สิิ ทธิ์์ �เข้้าร่่ วม ASEA Ascent 2022 สมาชิิ กระดัับ Diamond จะ
เมื่่� อซื้้อ
ต้้องจองที่่� ผ่่านเว็็ บไซต์์การลงทะเบีี ยนทางการของ ASEA เพื่่� อรัับสิิทธิิ
ประโยชน์์เพิ่่� มเติิ มจากงานกิิ จกรรม
ASEA จะออกค่่ าใช้้จ่่ายในการรัับส่่ งระหว่่ างสนามบิิ นและรีี สอร์์ทให้้ใน
วัันเดิิ นทางมาถึึงและวัันเดิิ นทางกลัับที่่� กำ�ำ หนดไว้้ สำำ�หรัับผู้้�ที่่� ได้้รับสิ
ั ิ ทธิ์์ �
สำำ�หรัับ Ascent ทุุ กรายที่่� ลงทะเบีี ยนไว้้
ผู้้�ร่่วมธุุรกิิ จที่่� ได้้รับสิ
ั ิ ทธิ์์ �ทั้้�งหมดต้้องรัับผิิดชอบต่่ อการจองการเดิิ นทาง
ของตนเอง ผู้้�ที่่� ได้้รับ
ั แพคเกจรางวััลที่่� สามารถเบิิ กค่่ าเดิิ นทางได้้ จะได้้รับ
ั
ค่่ าใช้้จ่่ายในการเดิิ นทางคืื นภายใน 30 วัันหลัังจากจบงานกิิ จกรรม
วัันสุุ ดท้้ายของการลงทะเบีี ยนเข้้าร่่ วม ASEA Ascent คืื อวัันที่่� 1 เมษายน
2022
การเปลี่่� ยนแปลงใด ๆ ในข้้อมููลการลงทะเบีี ยน รวมถึึงการเปลี่่� ยนชื่่� อและ
การเพิ่่� มแขกรายใหม่่ ต้้องยื่่� นเรื่่� องภายใน 1 เมษายน 2022

ไทย ประเทศไทย
อัพเดท 09/2021

คำำ�ถามที่่� พบบ่่อย
มีี ข้ ้อจำำ�กั ัดเกี่่� ยวกั ับจำำ�นวนรางวั ัลที่่� มีีหรืือไม่่
ไม่่ มีี แทนที่่� จะจำำ�กัด
ั รางวััลสููงสุุ ดให้้เฉพาะผู้้�ที่่� มีีคะแนนรวมสููงสุุ ดเท่่ านั้้�น
� ุ กคนจะสามารถรัับรางวััลแต่่ ละรางวััลได้้ หากมีี คุุณสมบััติิตรง
แต่่ ในปีีนี้้ ทุ
ตามเกณฑ์์ที่่� ระบุุ ไว้้ในเอกสารนี้้ �
� ารได้ ้รั ับรางวั ัล
ตำำ�แหน่่ งการจ่่ ายประจำำ�สั ัปดาห์์ของฉัันส่่ งผลของสิิ ทธิ์์ก
Ascent ของฉัันหรืือไม่่
ไม่่ เราได้้ทำ�ำ การเปลี่่� ยนแปลงข้้อกำำ�หนดในปีีนี้้ � และอัันดัับการจ่่ ายประจำำ�
สััปดาห์์จะส่่ งผลต่่ อคุุ ณสมบััติิการได้้รับ
ั รางวััล ASEA™ Diamond Summit
และทริิ ป Legacy Experience ของเราเท่่ านั้้�น ไม่่ ใช่่ Ascent ในตอนนี้้ �
� อยู่่�กับ
รางวััล Ascent จะขึ้้น
ั ยอดการลงทะเบีี ยนและอััตราเติิ บโตของ
PGV3 เพื่่� อส่่ งเสริิ มให้้ผู้้�ร่่วมธุุรกิิ จเพิ่่� มยอดขายผลิิ ตภัณ
ั ฑ์์ในสามระดัับ
แรกของแผนพัังการสปอนเซอร์์ส่่วนตััวของเขา
ผู้้�ที่่� ได้ ้รั ับสิิ ทธิ์์ � Ascent ทุุ กรายจะได้ ้เข้ ้าร่่ วมทริิ ปเดีี ยวกั ันทั่่�วโลกหรืือไม่่
จุุ ดหมายปลายทางของ ASEA Ascent ที่่� อิิงกัับภููมิิ ภาคจะมีี อยู่่�สามแห่่ งใน
ปีีนี้้ � ข้้อมููลในแผ่่ นพัับนี้้ เ� ป็็ นข้้อมููลสำำ�หรัับ ASEA เอเชีี ยแปซิิ ฟิิกเท่่ านั้้�น วััน
ที่่� จุุ ดหมายปลายทาง และรายละเอีี ยดการเดิิ นทางจะแตกต่่ างสำำ�หรัับ
ภููมิิ ภาคอื่่� น

้ หมดที่ มี เครื่ องหมายการค้าหรื อเครื่ องหมายการค้าจดทะเบี ยนเป็ นเครื่ องหมายการค้าของ
คำ �ทัง
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